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أكتــب هــذه الرســالة عشــّية الحجــر الجديــد الــذي يمتــّد مــن 21 آب )أغســطس( إلــى 7 أيلــول )ســبتمبر( 2020، 
والــذي أصدرتــه الحكومــة المســتقيلة مــن أجــل مكافحــة وبــاء جائحــة الكورونــا Covid-19. ســوف يحيــا تاريــخ 
ــة إلعــان لبنــان فــي 1 أيلــول )ســبتمبر( 1920 فــي  1 أيلــول )ســبتمبر( 2020 الــذي يحتفــل بالذكــرى المئوّي
صمــت وتأّمــل. قــد يكــون هــذا هــو الوقــت المناســب بالنســبة إلينــا جميًعــا للتأّمل بشــكل أفضــل بالصفحات 
البيضــاء والمشــرقة باإلضافــة إلــى العديــد مــن الصفحــات الســوداء فــي حيــاة بلدنــا علــى مــدار مائــة عــام 
ــل إلقــاء نظــرة  ــا ليــس مجــّرد إلقــاء نظــرة نحــو الماضــي، ب مضــت. لكــن مثــل أي يوبيــل، فــإّن مــا يهمن
متفائلــة علــى مســتقبلنا مبنّيــة علــى الثقــة واألمــل. ليــس لدينــا خيــار، فنحــن ال يمكننــا االستســام، بــل 

التفــاؤل. ســنعرف كيــف نتحــّدى المســتحيل لنجعلــه مليًئــا باإلمكانّيــات لصالــح شــعبنا.

أعلــم أّن ظــروف الحيــاة االقتصادّيــة والصحّيــة والشــكوك االجتماعيــّة والسياســّية التــي نــرزح تحــت وطأتهــا 
فــي مــا يتعّلــق بتداعيــات هــذه األزمــة الصحّيــة واالجتماعّيــة واالقتصادّيــة، والتــي ُتضــاف إليهــا تداعيــات 
األزمــة التــي ســّببها إنفجــار مرفــأ بيــروت علــى دراســتكم، هــي ظــروف غيــر محتملــة. البعــض منكــم مصــاب 
أو مريــض، ال بــل مكتئــب، أو فقــد أحّبــاء أعــّزاء : أوّد أن أوّجــه لهــم، باســمي وباســم أســرة الجامعــة بأكملهــا، 
ــا بالتعاطــف والمســاعدة المتبادلــة. تتــرك الجــروح آثــاًرا علــى هوّيتنــا وطريقــة تصّرفنــا وخاّصــة  شــعوًرا خاصًّ
علــى ردود أفعالنــا وســلوكنا مــع اآلخريــن : بالطبــع يجــب أال ننســاهم، ولكــن يجــب أن نســأل أنفســنا مــا إذا 
كانــت ردود أفعالنــا تعــّزز أو تقّلــل مــن قيمنــا، كمــا يجــب أن نقــّوم معتقداتنــا، وتقديرنــا لذاتنــا أو حّتــى ثقتنــا 

بأنفســنا، كّل هــذه المفاهيــم التــي تكــّون فــي الواقــع ركائــز شــخصّيتنا.

إّن ظروفكم المعيشّية، وجودة برامج التنشئة التي 
تتبعونها وقيمة الشهادات هي أولوّيتنا



ظهــرت جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت، كالعــادة، مدرســة تضامــن خــال أي أزمــة وســتظّل كذلــك 
دائًمــا. أوّد أن أشــكر جميــع طابنــا والمعّلميــن واإلدارّييــن فــي جامعتنــا علــى مشــاركتهم فــي حمــات 
التضامــن االجتماعــّي ؛ باإلضافــة إلــى أطّبائنــا وطــاب المستشــفيات الجامعّيــة وطاقــم مستشــفى 
»أوتيــل ديــو دو فرانــس« Hôtel-Dieu de France علــى الرعايــة والمســاعدة التــي يقّدمونهمــا للمرضــى 
والجرحــى. كيــف ال نشــكر كّل مــن التــزم علــى مختلــف المســتويات وبطــرق متعــّددة فــي أعمــال التضامــن 
ــا بتنشــئة  ــاء. تعتــّز جامعتن ــة الوب ــد مــن أجــل مكافح عــن قــرب أو داخــل الجمعّيــات، وكّل مــن يلتــزم بالتباع
ــة كــي نصبــح رجــااًل ونســاًء مــن  كياننــا الداخلــّي والخارجــّي فــي التطــّوع، بــدًءا مــن شــعار تنشــئتنا الذاتّي
أجــل اآلخريــن. أنــا متأّكــد مــن أّن الطــاب الجــدد يتمّتعــون بتجربــة العمــل التضامنــّي والتطّوعــّي. ســُيطلب 
منكــم االنضمــام إلــى مدرســة المواطنــة وااللتــزام االجتماعــّي هــذه مــن أجــل مــا يعــود بالخيــر الملمــوس 

علــى القريــب.

ــة أو متابعتهــا. مواجهــة  ــة والمهنّي تّمــت تعبئــة الجامعــة بالكامــل للســماح لكــم بالبــدء بتنشــئتكم األكاديمّي
تحــّدي األزمــة بالنســبة إلينــا جميًعــا تعنــي االســتمرارّية التعليمّيــة في التمّيــز. كلمة أزمة لها شــرحان : إّنها 
لحظــة انــدالع  كارثــة مدّمــرة لنظــاٍم قائــم، لكّنهــا أيًضــا لحظــة ايجــاد فرصــة مــن أجــل إعــادة بنــاء المســتقبل ! 
مــا زالــت هــذه االســتمرارّية قائمــة وتتجــّدد بفضــل العمــل الــدؤوب الــذي تقــوم بــه أســرة التدريــس وخدمــات 
ــة : التعليــم، واألقســاط الدراســّية،  دعــم التعليــم المختلفــة التــي تهيمــن عليهــا اليــوم التكنولوجيــا الرقمّي
ــة... تــّم وضــع دليــل التعّلــم والتعليــم عــن  ــة والرقمّي وأمانــات ســّر برامــج التنشــئة، والخدمــات المعلوماتّي
بعــد وتــّم تســليمه إلــى الجميــع. مــع منّصــة Moodle وأدوات أخــرى، ســوف تبقــون علــى اّتصــال بِفَرقكــم، 
ــة«، وســوف تتلّقــون دروًســا أو تتحّدثــون  ــى مــع بعضكــم البعــض »كمجموعــة صفّي ــَرق التدريــس، وحّت ِف
مــع المحاضريــن. يتــّم توفيــر جــزء كبيــر مــن مــوارد المكتبــة عبــر اإلنترنــت. ومــع ذلــك، فإّننــا نــدرك جّيــًدا حــدود 
ــا وعــن ُبعــد، كمــا نــدرك الفجــوة الرقمّيــة بالنســبة إلــى البعــض منكــم.  ممارســة العمــل المســتهجن حضوريًّ

تّتخــذ الجامعــة إجــراءات عملّيــة لتتمّكــن مــن القيــام بهــذا العمــل.

ــة  ــى األزم ــب عل ــد مــن التســاؤالت. إّن التغّل ــر العدي ــة وتثي ــا اليومّي ــي نمــّر بهــا تضعضــع حياتن ــرة الت الفت
يعنــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، إتقــان مهاراتنــا وتوجيههــا نحــو الصالــح العــام. تبقــى ِفــَرق الجامعــة والكلّيــات 
إلــى جانبكــم لدعمكــم خــال هــذه الفتــرة. ســيتّم التركيــز علــى جانَبيــن أو ثاثــة جوانــب : محاولــة الخــروج مــن 
الســلبّية بأســرع مــا يمكــن مــن خــال تبّنــي أهــداف إيجابّيــة صغيــرة لتحقيقهــا. هــذا األمــر يغّيــر حيــاة كاملــة. 
ثانًيــا، الدعــم الذاتــّي وجعــل اآلخريــن يدعمونكــم فــي حــال شــعرتم بالســوء. إّن دائــرة الخدمــة االجتماعّيــة، 
ومركــز العنايــة النفســّية، ومركــز طــّب العائلــة فــي مستشــفى »أوتيــل ديــو دو فرانــس« HDF، ودائــرة 
ــة تأّهــب، مــن أجــل دعمكــم  ــا وفــي حال ــة، لهــي أماكــن موجــودة دائًم ــة، والمرشــدّية الروحّي ــاة الطابّي الحي
 )FAQ( ــة ــّم تحديــث معــرض األســئلة المتداول ــة علــى أســئلتكم، يت ــه. ولإلجاب علــى أي مســتوى ترغبــون ب

بانتظــام علــى موقــع جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت.

مــن أجــل محاربــة العزلــة، والراحــة والمحافظــة علــى لياقتكــم، تمنحكــم الجامعــة أيًضــا إمكانّيــة الوصــول عبــر 
ــدة  ــة جّي ــة، وجلســات االســترخاء والتأّمــل، وإلــى خطــط ثقافّي ــا إلــى األنشــطة الرياضّي اإلنترنــت أو حضوريًّ
ــة CampusJ، الصحيفــة  ونصائــح حــول كيفّيــة االعتنــاء بأنفســكم. ســيتّم إرســال إصــدارات خاّصــة مــن مجّل
الخاّصــة بطــاب جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت، بشــكل منتظــم لمرافقتكــم فــي بــدء دراســتكم 
الجامعّيــة وتنظيــم حياتكــم. إّن ظروفكــم المعيشــّية، وجــودة التنشــئة التــي تتبعونهــا وقيمــة الشــهادات 
هــي أولوّيتنــا. يمكنكــم جميًعــا أن تطمئّنــوا فــي مــا يتعّلــق بتعبئتنــا التاّمــة والكاملــة مــن أجــل أن نضمــن 
ــا، فــي الوقــت المحــّدد، وفــي أفضــل الظــروف  لكــم االعتــراف بدراســتكم واســتئنافها بالكامــل حضوريًّ

الممكنــة. فــي كّل هــذا، قومــوا بمــا يجــب عليكــم فعلــه بمحّبــة، وعطــاء ذاتــّي وشــغف.

لنتذّكر هذه الكلمة التي قالها البابا فرنسيس :
 »خطر اإلصابة بعدوى الفايروس يجب أن يعّلمنا نوًعا آخر من« اإلصابة » أال وهي اإلصابة بعدوى 

المحّبة التي تنتقل من قلب إنسان إلى قلب إنسان آخر«.


